Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

Jesteśmy zgromadzeniem zakonnym, powstałym we Francji w XIX wieku. Nasz
założyciel – św. Eugeniusz de Mazenod był człowiekiem nietuzinkowym – pasjonatem Jezusa Chrystusa, który kochał Kościół i nieustannie zabiegał o zbawienie każdego człowieka. W swoim zapale ewangelizacyjnym stał się wzorem
i inspiracją dla patrona naszej parafii – św. Jana Pawła II. Ojciec Święty umieścił
relikwie św. Eugeniusza w swojej kaplicy i obrał go jako osobistego patrona
nowej ewangelizacji. Dzisiaj oblaci głoszą Ewangelię na całym świecie – jest nas
blisko cztery tysiące kapłanów i braci, którzy żyją i ewangelizują we wspólnotach zakonnych. Znakiem wyróżniającym oblatów jest krzyż, który nosimy stale
zatknięty za pasem sutanny.
Wspólnie z Wami pragniemy budować nową wspólnotę parafialną. Parafię
tworzą ludzie a nie cegły, dlatego zapraszamy Was do budowania prawdziwej
rodziny, która będzie wzrastać w pasji Ewangelii.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wznieść świątynię parafialną,
w której będziemy mogli gromadzić się na Eucharystii i sprawowaniu sakramentów, która będzie miejscem umocnienia i wzrastania ku świętości.
Już od dziś zapraszamy Was w każdą niedzielę i uroczystość na Eucharystię
o godzinie 10.00. Po wakacjach rozpoczniemy regularne sprawowanie Mszy
św. w dni powszednie.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

POZNAJ WSPÓLNOTĘ OBLACKĄ
Nową wspólnotę oblacką w Opolu będzie tworzyć czterech zakonników:

o. Franciszek Bok OMI – przełożony domu zakonnego, decyzją
Biskupa Opolskiego mianowany proboszczem naszej wspólnoty
parafialnej.

o. Paweł Gomulak OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista),
ustanowiony przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia.

o. Joachim Kusz OMI – misjonarz ludowy (rekolekcjonista).

o. Florian Wieczorek OMI – duszpasterz.
Dołączy do nas w sierpniu.
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